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วนัแรกของการเดินทาง (1)              สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน KOREAN AIR (KE) เจ้าหน้าที่

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 

สายการบิน KOREAN AIR จัดที่น ัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนกักระเป๋า 23 กก./ท่าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)           สนามบินกิมเฮ - วดัดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพลักงซาน - หมู่บา้นมาบิจอง - ถนนดงซองโน  

 

01.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ KE662 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง มีบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ** 

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินกิมเฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการ

รวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู 

 

น าท่านชม วดัดองฮวาซา เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และ

พระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอก อกีหนึ่งไฮไลทก์ค็ือ ยคัซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่

ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ท าบุญ มีความสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี้  ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปป้ัน 
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สิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูปด้านหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงาน

ประติมากรรมหินระดับโลก   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัโดริทงั สตูไก่เกาหลี ใส่ไก่ มนัฝรัง่ แครอท แป้งต็อก มีรสชาติเผ็ด เสิรฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียง เมนูข้ึนช่ือของเมืองแทกู!! 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลักงซาน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแทแบค็ที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศเกาหลี

เหนือ ภเูขาศักดิ์สทิธิ์มีลักษณะคล้ายกบัรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์เป็นหนึ่งในสถานที่มีช่ือเสยีงของเมืองแทกู คนแทกูจะ

ชอบมาเดินปีนเขากนัเป็นประจ า  

 

 

นอกจากนี้  ยังมีเคเบิ้ ลคาร์ไว้คอยให้บริการขึ้ นไปยัง จุดชมวิวบนยอดเขาพลักงซาน รวมระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร  

สามารถมองเหน็เทอืกเขาสลับซับซ้อนหลายลูก รวมตัวกับพรรณไม้นานาชนิดกลายเป็นวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม ซึ่งการขึ้นเคเบิล

คาร์ขึ้นไปชมวิวเขาพัลกงซานด้านบนนั้น กถ็ือเป็นอีกหนึ่งไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงาม

มากเป็นพิเศษ เมื่อขึ้นไปด้านบนจะเจอหิน Wish Rock ที่คนเกาหลีนิยมมาขอพรกนั มีจุดให้คู่รักมาแขวนพวงกุญแจคล้ายกบั

ที่โซลทาวเวอร์ และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสั่งอาหารมานั่งทานพร้อมกบัดูวิวสวยๆ บน

ยอดเขาได้ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ข้ึนอุทยาน ประมาณ 11,000 วอน) 

 

จากนั้นน าท่านไปยัง หมู่บา้นมาบิจอง หมู่บ้านชาวนาเลก็ๆ ที่ภายหลังได้มีฟ้ืนฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง โดยการตกแต่ง

ละเลงสีสันลงบนก าแพงจากภมูิปัญญาชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ ภาพสัตว์ ภาพ 3 มิติ ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

เกาหลีจากยุค 1960 ถึง 1980 จนท าให้หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ปัจจุบันมีการพักอาศัยอยู่เพียง 35 ครัวเรือนแห่งนี้ มีความน่าสนใจ

มากขึ้นทเีดียว เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท ารายการชื่อดัง Running Man และด้วยความที่หมู่บ้านมาบิจองนี้ มีต านานเร่ืองเล่า

เกี่ยวกบัอศัวินและม้า ระหว่างทางจะได้เหน็สญัลักษณข์องม้าอยู่ตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้านนี้อกีด้วย 
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จากนั้นน าท่านไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและ

แหล่งช้อปป้ิงของวัยรุ่นแห่งเมืองแทกู มีขนาดใหญ่กว่าเมียงดง

ถึง 5 เท่า หรือจะเรียกได้ว่าที่นี่คือ เมียงดงแห่งเมืองแทกู ก็

ว่าได้ แต่คนจะไม่พลุกพล่านเท่าในกรุงโซล สามารถเดินช้อป

ป้ิงได้อย่างสบายใจ ถนนดงซองโนจะคึกคักในช่วงเยน็ถึงช่วง

ค ่าๆ มีร้านค้าเลือกซื้ อเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า 

เสื้อผ้า เคร่ืองส าอางค์ หรือสนิค้าแบรนด์ดังอื่นๆ มากมาย 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลงใน

กระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียงและขา้วสวย 

พกัที่    CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)    สวนสนุกอีเวิลด์ - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วดัพลูกุกซา - ถ ้าซอกคูรมั - เมืองปูซาน  

                                         คอสเมติค  

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านไปยัง สวนสนุกอีเวิลด์ ได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นสวนสนุกในธีมยุโรป ซึ่งได้รับความนิยมที่สุด และใหญ่

ที่สดุเป็นอนัดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกจะอยู่

โดยรอบ 83 ทาวเวอร์ เพลิดเพลินในสวนสนุกที่มาใน 4 

ธีมด้วยกัน ซึ่ งหนึ่ งในนั้ นเป็นสวนสนุกส าหรับเด็ก

โดยเฉพาะ และพบกับเคร่ืองเล่น และกิจกรรมกว่า 30 

ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยพลาซ่าที่มีธมีแตก

ต่างกันไป เช่น พลาซ่าส าหรับเด็ก (Children’s Plaza) 

พลาซ่าส าหรับวัยทีน (Young Town Plaza) เซ็นทรัล

พลาซ่า (Central Plaza) นอกจากเคร่ืองเล่นนานาชนิดที่

เหมาะกบัทุกวัยแล้ว สวนสนุกแห่งนี้ ยังมีน า้ตกและน า้พุ รวมไปถึงการแสดงแสงไฟและดอกไม้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก

อื่นๆ  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรชิลลา เป็นเมอืงแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงท าให้มีแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วเมือง และมี 2 แห่งที่ได้ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโกคือ วัดพุลกุกซา และถ า้ซอ็คคูรัม ด้วยความที่มีโบราณสถานตั้งอยู่กลางแจ้งให้เห็นกันทั่วไป จึงท าให้ได้รับฉายาว่า 

“เมืองแห่งพิพิธภัณฑไ์ร้ก าแพง” 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

จากน าท่านไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ที่ไม่ควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชีย

ตะวันออก มีอายุกว่า 1,350 ปี ถูกบรรจุให้เป็นสมบัติ

ประจ าชาติเกาหลีใต้ล าดับที่ 31 ซึ่งถูกสร้างขึ้นในรัชสมัย

สมเดจ็พระราชินีซอ็นด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา หอดูดาว

มีลักษณะการแบ่งชั้นตรงกลาง ออกเป็น 3 ชั้น เพ่ือเป็น

ช่องหน้าต่าง โดยด้านบนและด้านล่างของขอบหน้าต่าง 

แบ่งเป็นด้านละ 12 ชั้น ซึ่ งหมายถึงจ านวนเดือน 12 

เดือน ใน 1 ปีอีกด้วย ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่

โดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ ท าให้

ที่แห่งนี้ กลายเป็นส่วนหนึ่ งของแถบโวลซ็อง ซึ่ งเป็น

บริเวณพ้ืนที่ส่วนที่สองของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์เมืองเคียงจู บริเวณรอบๆ มีสวนหญ้าเป็นลานกว้างไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว

นั่งเล่น ปิกนิค ป่ันจักรยาน หรือเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้  

 

จากนั้นน าท่านไปยัง วดัพูลกุกซา ซึ่งหมายถึง “วัดแห่ง

พระพุทธเจ้า” โดยวัดแห่งนี้ นั้นถือเป็นผลงานชิ้ นเอก 

และเป็นของยุคทองของศิลปะทางพุทธศาสนาใน

อาณาจักรชิลล่า วัดแห่งนี้ ได้รับการขึ้ นทะเบียน และ

ก าหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ด้วยความงดงามทางศิลปะ 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติ

ยาวนานกว่า 1,400 ปี นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ ยังถือเป็น

วิทยาลัยพุทธศาสนา  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง ถ ้ าซ็อคคูรมั ตั้งอยู่บน

ภเูขาด้านเหนือของทางวัดพุลกุกซา เป็นวัดในพุทธศาสนา 

สร้างขึ้ นในสมัยอาณาจักรชิลล่า ด้านหน้าเป็นหอระฆัง

ขนาดใหญ่ เมื่อเดินเข้าไปตามทางเดินบนเขา ซึ่งไม่ชัน

มากใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจะถึงด้านในตัววัด มีวิหาร

ซึ่ งสร้างติดกับภูเขาด้วยวิธีการเจาะถ ้าเข้าไป  เป็นถ ้า

หินแกรนิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ คนเกาหลียกย่องให้ถ า้

แห่งนี้ เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะทางพุทธศาสนา 

ด้านในมีพระประธานองค์ใหญ่ พระศากยมุนีทธัคตัตา 
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สร้างจากหินขาว ด้านหลังนั้นล้อมรอบด้วยรูปแกะสลักนูนต ่าของพระสาวกอีก 8 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ มี

โครงสร้างดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 8 จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี 

ค.ศ.1995 ถอืเป็นอกีหนึ่งไฮไลทส์ าคัญของการมาเที่ยวเมืองเคียงจูเลยทเีดียว 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล ห้อมล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามกับ

เทือกเขาสูงและแม่น า้ต่างๆ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยความอเมซิ่งของสถานที่ท่องเที่ยว และความสวยงามของ

ธรรมชาต ิท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจมากมาย 

น าท่านแวะช้อปที่ร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้ อกลับไปเป็น

ของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็น

สินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขัดขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบทอ็กซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้า

อื่นๆ อาทเิช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู พอรค์คาลบิ ตน้ต ารบัอาหารเลือ่งช่ือของประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูย่างที่ผ่านการ

หมกัจนไดที้่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลงัดี แลว้ตดัช้ินพอค า รบัประทานกบัซอส กระเทียม กิมจิ และใชใ้บ

ผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พรอ้มขา้วสวย 

พกัที่   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)              วดัแฮดงยงกุกซา - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัสน - ศูนยส์มุนไพรโสม -      

                                                ตลาดปลาจากลัชิ - ดิวต้ีฟรี - ถนนนมัโพดง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านสักการะขอพรที่ วดัแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดเก่าแก่และ

ศักดิ์สิทธิ์มาก ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พ้ืนที่ตรงนี้ มีความแห้ง

แล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเหน็เทพเจ้าแห่ง

ความเมตตา ซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล หากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขา 

และถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหาก

อธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้ากจ็ะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความ
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เมตตาในช่วงเยน็ บรรยากาศทางเข้าวัดจะเป็นเหมือนตลาดนัดย่อมๆ ที่มีคนมาขายของมากมาย ทั้งของกิน ขนมพ้ืนบ้าน 

เคร่ืองราง เสื้อผ้า และของที่ระลึก ให้ได้เดินชมวิถีชีวิตเลก็ๆ ของคนปูซาน ในช่วงเดือนเมษายนบริเวณวัดและรอบๆ กจ็ะ

งดงามไปด้วยดอกซากุระที่บานสะพร่ังไปทั่วบริเวณวัด  

จากนั้นน าท่านชม หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน ถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนภเูขา และด้วยสีสันสดใส 

อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่ เห็นน ้าทะเลกว้างไกลสุดตา ท าให้ที่นี่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เดิมนั้นหมู่บ้าน

วัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาคร้ังสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงครามหมู่บ้านเสื่อมโทรมมาก กระทั่ง

ได้รับการฟ้ืนฟูจากนกัศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกนัตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑท์ี่สกดัจาก ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และ

รักษาสมดลุในร่างกาย 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู จิมทคั ไก่อบซีอ๊ิววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้ นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผดัรวม

กบัวุน้เสน้ มนัฝรัง่ แครอท พริก และซอสด า เนื้ อไก่ที่นิม่ รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น น า้หอม เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีก

มากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, 

BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น ต้น  ในส่วนของชั้ นที่  1 

เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 

เป็นช็อป MCM ช้ันที่  3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, 

LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 

4 จะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
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จากนั้นน าท่านแวะ ตลาดปลาจากลัชี ตั้งอยู่ใกล้กบัท่าเรือนัมโพ ที่นี่ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมืองพูซานที่เน้นท าอาชีพประมง 

จึงเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น า้แปลกๆ จ านวนมาก และยังมีราคา

ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลกจ็ะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย 

ด้านหลังตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านอิสระช็อปป้ิงที่ ย่านนมัโพดง เป็นถนนช้

อปป้ิงที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน ข้างๆกับถนน

แฟชั่นควังบก เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแห่งเมืองปู

ซาน ที่นี่ เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินใจ 

สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่ เช่นเดียวกับ

ในกรุงโซล นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นย่านช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วย 

คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่ส าคัญยังเป็นย่านที่

ส าคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร 

ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติปูซาน (BIFF) ในเดือนตุลาคมของทุกปี  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที่    DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)          สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร ์- ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถจุ์กซอง –  

                                             ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

เพลิดเพลินกบัการเดินเล่นในสวนสวย ชมทศันียภาพหรือให้อาหารฝงูนกพิราบที่มีอยู่มากมาย ภเูขายงดูซาน (ภเูขาหัวมังกร) 

เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมืองในพ้ืนที่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 49 เมตร 

และน าท่านชม ปูซานทาวเวอร ์ตั้งอยู่บนยอดเขายงดูซานที่ความสงูเหนือระดับน า้ทะเล 118 เมตร ชั้นบนสดุเป็นจุดชมวิวซึ่ง

มองเหน็ทศันียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเหน็แม้กระทั่งเกาะซึชิ

มะของญ่ีปุ่นได้ (ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์ประมาณ 5,000 วอน) 

 

 

จากนั้นเดินทางไปยัง โบสถ์จุกซอง ตั้ งอยู่ริมทะเลเป็นโบสถ์ส

คริสตจักรที่ได้ช่ือว่าสวยที่สุดในปูซาน โบสถ์แห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้ น 

และใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าในละครเร่ือง "Dream" ช่อง SBS ในช่วง

ต้นปี 2000 โบสถ์แห่งนี้ ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายใน

และภายนอกด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงาม ทรงคุณค่าทั้ง

ทางด้านศิลปะ และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัวโบสถ์งดงาม

ตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและล้อมรอบด้วยทะเล เป็น

สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเที่ยวปูซาน  

จากนั้นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้ เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ

ระดับน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรง ป้องกันโรคตับแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ 

บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 
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จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ตั้งแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตา จนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บิบิมบบั ขา้วย าสไตลเ์กาหลี เสิรฟ์บริการพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 

จากนั้นน าท่านไปยัง ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดในปูซาน สะพานกระจกใสแจ๋วที่สร้างจากหน้าผา

แบ่งกลางระหว่างทะเลด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ท าให้สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ส าหรับชมพระอาทติย์ขึ้นที่

สวยที่สดุของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยื่นออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกที่น ามาท านั้นเป็นกระจก

ที่เคลือบสารกันกระสุน ความหนา 50 mm เพ่ือให้มีความแขง็แรงคงทน และปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ด้านหลังของสะพาน

เป็นภเูขา นั้นมีเส้นทางปีนเขา ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ชาวเกาหลีนิยมท ากนั 

น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ชอ็กโกแล็

ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 

เคร่ืองส าอางโสม และยังมีกมิจิ เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินกิมเฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

20.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ KE661  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเครื่อง ** 

00.15 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ทวัรเ์กาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู เลทสโ์ก ไฮไลทปู์ซาน 5D3N_KE_ZE_ ZPUS03_APR-OCT’20_SA       Page 11 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 

 

ในกรณีที่ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทวัร ์และรถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

มิเช่นนั้น ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดใดทั้งสิ้ น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ  

 

การพิจารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธ์ิในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมือง และเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่านปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ

เขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ท่าน

จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึน

ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีท่ีน ัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศเกาหลีใต ้และสายการบินเป็นผูพ้ิจารณาเท่านั้น ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

17-21 เมษายน 2563 24,999 5,000 8,999 

15-19 พฤษภาคม 2563 24,999 5,000 8,999 

19-23 มถิุนายน 2563 24,999 5,000 8,999 

17-21 กรกฎาคม 2563 24,999 5,000 8,999 

14-18 สิงหาคม 2563 24,999 5,000 8,999 

18-22 กนัยายน 2563 24,999 5,000 8,999 

16-20 ตุลาคม 2563 25,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านล่ะ 5,999 บาท 

 

*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ *** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 
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โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางต้องยกเลิก 30 วันก่อนการ

เดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้

ช าระให้กบัทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั้น หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการ

ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอ

สงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลีใต ้ ร่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลีใตเ้พือ่โปรโมทสินคา้ในนามของรา้นรฐับาล คือ สมุนไพรโสม, 

สมุนไพรฮอตเกนามู, น ้ ามนัสน, ศูนยเ์ครื่องส าอางค ์(คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรา้นคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไว้

ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม หากประสงคจ์ะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น  

 

• ทวัร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ็ปป้ิง เช่น ร้าน

โสม/ฮอกเกนามู/น า้มันสน/เคร่ืองส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทสิ ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

ต่อท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 

USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

• ประเทศเกาหลีใต้มช่ีางภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุท้าย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ โดยไม่มีการบังคับลูกทวัร์ทั้งสนิ แต่

เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน

จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง 

• หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะน า 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับ

ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ทาง

เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 

** สัง่ซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ตอ้งลงทะเบียนใหยุ้่งยาก รอรบัไดเ้ลยที่สนามบิน ** 

 

ส าหรับซิมอินเตอร์เนต็ของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเนต็ในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้ฮ่องกง มาเกา๊ 

ไตห้วนั จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสัง่ซ้ือซิม 

สามารถสัง่ซ้ือไดก้บัทางเจา้หนา้ที่ และช าระเงินพรอ้มมดัจ าค่าทวัร ์หรือค่าทวัรส่์วนที่เหลือ 
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จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีให้กบัคนไทย ผูที้่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้

ประเทศเกาหลี ดงัต่อไปนี้  

1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถงึ 

2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถงึค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศกท้์องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
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เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  

3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ ว 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทต่อท่าน เพือ่ส ารองที่น ัง่ ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สทิธิ์การเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเตม็จ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อเีมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

• กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ 

หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน  

โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินค่าบริการดงันี้  

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก

ค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางกรณมีีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ 

เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้  บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัติ  อบัุติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสาย

การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากบัเท่านั้น  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ 

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

• หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลีใตทุ้กชนิด เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ฯ มีโทษปรบัหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ตั้งแต่วนัที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนื้ อสตัว ์อาทิเช่น แฮม ไสก้รอก เนื้ อดิบ เนื้ อตากแหง้ 

ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพื่อป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากต่างประเทศ เช่น โรคอหิวาหแ์อฟริกาในสุกร 

โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนิดก่อโรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลิตภณัฑ์จากเนื้ อสตัวด์งักล่าวอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้กรุณาท าเครื่องหมายบนใบแจ้งสิ่งของที่น าติดตวัมา และแจ้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินหรือ

ท่าเรือ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรบัถึง 10 ลา้นวอน และอาจจะมีโอกาสในการหา้มเขา้ประเทศ หรือจ ากดัการพ านกัในเกาหลีใต ้

 

 

 


